
كان يظلم , كان يشرب اخلمر كان كان   ...رجل كان كافرا مشركا وعلى شركه كان سّيء الّتصّرف كان  الشيخ :

( اإلسالم هلذه القاعدة ختصيصا إىل آخره ّمث أسلم اإلسالم جيّب ما قبله لكن هذا احلديث يدخل هلذه اجلملة 

فاّلذي أسلم وكان مثال سارقا فبإسالمه كمن انتهى عن الكفر انتهى عن الّسرقة فهذا سيحسن  يجّب ما قبله )

إليه يف كّل ما يفعل من حسنات يف إسالمه و ال يؤاخذ على سّيئاته يف اجلاهلّية , على العكس من ذلك فرجل 

مه ظّل يسرق فهو بناء على القاعدة اإلسالم جيّب ما قبله بيتصّور إنسان إنّه آخر أسلم و كان يسرق ومع إسال

هذا ال يؤاخذ مبا فعل يف اجلاهلّية من الّسرقة لكن هذا احلديث يقّيد هذه القاعدة و يقول بأّن هذا اّلذي أسلم و 

  أساء يف اإلسالم فسيؤاخذ على إساءته هذه يف إسالمه و إساءته يف اجلاهلّية .

طّيب , هذا إذا دخل اإلسالم واستغفر اهللا عّز و جّل عّما فعل يف اجلاهلّية ّمث عاد إىل ذنبه أين نذهب  ائل :الس

( أذنب عبدي ذنبا فعرف أّن له ربّا حبديث الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم الذي من خالله يقول احلديث املطّول 

اإلنسان أسلم ّمث بعد ذلك استغفر  رجع إىل الّسرقة فهذا  عن الّذنب قد غفرت لعبدي ) ...يغفر الّذنب و 

أنّه مات على  ...أو إىل اخلمر أو إىل كذا فاهللا قد غفر له ّمث استغفر فهل يقصد بذلك ومن أساء يف اإلسالم 

  اإلساءة ؟

  ما شرط . الشيخ :

  تفّضل . السائل :

  أخذ باألّول و اآلخر )( ومن أساء في اإلسالم فقد احلليب : شيخ احلديث ما هكذا مفهومه 

  كيف ؟  الشيخ :

  احلليب : أعد قراءة احلديث .

  هذا لفظ مّتفق على صّحته . ( ومن أساء في اإلسالم أخذ باألّول و اآلخر ) السائل :

  ؟ ( ومن أساء في اإلسالم أخذ باألّول و اآلخر )احلليب : هكذا لفظ احلديث 

عن إساءته يف اجلاهلّية , سؤالك األخري أخي ما خيرج عن الّتوفيق إذا كان أساء يف اجلاهلّية وما رجع  الشيخ :

فهي قاعدة عاّمة لكن هذا احلديث خيّصص هذه القاعدة فيقول بأنّه إذا  " اإلسالم جيّب ما قبله "بني قاعدة 

اجلاهلّية فهو أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ مبا فعل يف اجلاهلّية أّما بعد إسالمه إذا أساء يف اإلسالم كما أساء يف 

يؤاخذ به بإساءتني سواء يف اإلسالم أو يف اجلاهلّية و احلديث اّلذي ذكرته يف العبد إذا تاب فهذا أيضا من 

الّنصوص العاّمة أي اّليت يتبادر إىل الّذهن أنّه يشمل من كان مشركا فأسلم و يشمل من كان مسلما أب عن 

ئّيات حديث العبد اّلذي ذكرته أخريا و يعطينا أنّه إذا كان جّد , هنا هذا احلديث اآلن يأخذ جزئّية من جز 



  مشركا فأسلم فأساء يف إسالمه كما أساء يف جاهلّيته أخذ باإلساءتني معا ختصيص و تعميم فقط .

ما معىن علم الغيب اّلذي اختّص اهللا عّز و جّل به ّمث لو أّن رجال علم أمرا مغّيبا بواسطة فنجان و حنو  السائل :

  من هذه الطّرق اّليت يستعملوا فما احملظور أن يقال علم غيب أو علم مغّيبا ؟ ذلك

الغيب كما ال خيفى على مجيع احلاضرين إذا أطلق فاملقصود به الغيب الّذايت أي اّلذي يعرفه اإلنسان  الشيخ :

ّل ليصل ا إىل معرفة ما غاب بذاته يعين بعلمه الّذايت دون أن يّتخذ وسيلة من الوسائل اّليت خلقها اهللا عّز وج

عن بعض الّناس , هذا الغيب هو اّلذي اختّص اهللا عّز وجل به دون الّناس حنن مثال نعلم أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه 

و سّلم أخربنا بكثري من املغّيبات , ولكن هذا العلم اّلذي حّدثنا به الّرسول عليه الّسالم مل يكن علما ذاتّيا به و 

(( عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إالّ من ارتضى خربه اهللا عّز و جّل بواسطة الوحي كما قال تعاىل إّمنا أ

فاهللا عّز وجّل إذا ارتضى رسوال فينبئه ببعض املغّيبات , هذا الّرسول املنّبأ ال يوصف بأنّه عامل  من رسول ))

ي أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم مّر ذات يوم بالغيب و إّمنا هو منّبأ بالغيب كما جاء يف صحيح البخار 

( ال يعلم فقال عليه الّسالم  " وفينا نّيب يعلم ما يف غد "جبارية من األنصار وهي تغّين تضرب على دّف و تقول 

يعلم ألنّه هو ال  " وفينا نّيب يعلم ما يف غد "دعي قولك  الغيب إّال اهللا دعي هذا و قولي ما كنت تقولين )

الغيب بواسطة ذاته و إّمنا بواسطة إعالم ربّه إيّاه على بعض املغّيبات , إذا عرفنا هذه احلقيقة  وخالصة ذلك أّن 

العلم بالغيب إّما أن يكون ذاتّيا و إّما أن يكون بالواسطة فاّلذي اختّص اهللا به هو القسم األول أّما القسم اآلخر 

لّناس قسمان , قسم و هم األقّلون بالّنسبة لعموم الّناس هم الّرسل اّلذين فقد يتحّقق به بعض الّناس وهؤالء ا

يصطفيهم اهللا عّز وجّل رساالته و بكلماته ويوحي إليهم ما يشاء من وحيه و القسم اآلخر من الّناس اّلذين 

اس فهذا ال يقال يّتخذون املعرفة و العلم الكسّيب وسيلة الكتشاف بعض األمور اّليت تغيب عادة عن عاّمة النّ 

علم بالغيب , هذا كأّي علم أنا مثال أقول لكم قال رسول اهللا و أنت ما مسعت ذا احلديث اطالقا فهذا 

تقول ال لكن أنا حبثت و درست  ...بالّنسبة إليك غيب لكن أنا ما قلت هذا غيب من اهللا ألّن لو واحد 

ا أنبأتك به صار شهودا وفّتشت فوجدت هذا احلديث فأعلمتك به , فهذا علمي بال
ّ
ّنسبة إليك كان غيبا لكن مل

و خرج عن كونه غيبا على هذا املثال البسيط متاما قس كّل الوسائل العلمّية احلديثة و القدمية منها الفطريّة و اّليت 

م أّن أنا كسائر النّاس كنت ال أعل ...أخذت جهدا جهيدا من العلماء حّىت وصلوا إىل اكتشاف أمور دقيقة جّدا 

الفّالح يف مزرعته يعلم ما ال يعلمه الطّبيب املطّلع اآلن بواسطة اجلهاز الّتلفزيوين هذا على اجلنني يف بطن األّم , 

هذا الطّبيب اّلذي وصل ذا االكتشاف أن يعرف هويّة اجلنني هو ذكر أم أنثى ال يعرف ما يعرفه الفّالح يف 

قطع الّشجرة يقول لك كم عمرها لكن اسأل الطّبيب اخلرّيج يف مهنته ما حقله و مزرعته مثال هو يستطيع أنّه إذا 



يعرف تراها املسألة بسيطة بالّتجربة قرأا قدميا من أربعني سنة أو أكثر أنّه يف دوائر يف جذع الّشجرة كّل دائرة 

ب لكن ليس هو الغيب تدّل على سنة هذا ما هو علم بالغيب هذا علم جترّيب لكن هو بالّنسبة لعاّمة الّناس غي

اّلذي اختّص اهللا به , من هذا القبيل أيضا ممّا كنت قرأته هذا أدّق و ميكن هذا حتاولون جترّبوا بأنفسكم لكن ما 

  أظّن راح تنجحوا ذه الّلحظة الّسريعة قال ممكن معرفة اإلنسان من عّد اخلطوط املوجودة يف أظافره 

  سائل آخر : معرفة عمره .

اإلنسان , املوجود يف أظافره فيه خطوط البّد رأيتموها كّل خّط يعطي سنة اآلن ترّقى هذا العلم ,  عمر الشيخ :

قبل هذا الرّقّي اّلذي رّمبا يلمح اإلنسان الّسائل إليه نعرف من قدمي الّزمان أّن علماء الفلك حيكمون قبل سنني و 

يف شهر كذا يف يوم كذا يف ساعة كذا بّدو ينكسف  يضعون لك خمّطط ومنهج و رزنامة أنّه يف الّسنة الفالنّية

الّشمس أو القمر ويعطيك تفاصيل دقيقة , كسوف أو خسوف كّلي أو نصفي أو جزئي إىل آخره هذا غيب 

بالّنسبة لعاّمة الّناس , لكن هذا ليس غيبا إّمنا هو علم إذا درسه أّي إنسان ممكن يصري مثل هؤالء الفلكّيني , 

ا إىل اكتشاف ما قد يظّن أنّه هذا من خصوصّيات اهللا عّز وجّل أنّه ربّنا يعلم ما يف األرحام أخريا اآلن وصلو 

صاروا اآلن بعض األطّباء أو كّلهم ألّن الوسيلة صارت مبذولة حّىت الّنساء صاروا يعرفوا إن كان ذكرا أو أنثى إي 

ا الّزمان الّطويل إذن هو كعلم الفلك كمعرفة هذا بواسطة العلم اّلذي يّسره اهللا عّز وجّل للّناس على مدى هذ

اخلسوف والكسوف فهذا من هذا القبيل متاما فهذا ليس علما بالغيب , الغيب هو العلم الّذايت وهذا من 

خصوصّيات اهللا عّز وجّل و ال يشاركه أحد من عباده من هنا نستطيع أن نتوّصل إىل أّن العقيدة اإلسالمّية وسط 

ة اّلذين يزعمون بأّن بعض مشاخيهم يطّلعون على ما يف الّصدور وهذا مع األسف نعرفه من كثري بني غالة الّصوفيّ 

من املريدين املزعومني وبني بعض املشايخ اجلامدين و العلماء املتفّقهني اّلذين ينكرون حقائق علمّية ال جمال 

و ممّا اختّص اهللا به عّز وجّل فنحن نقول نعم إلنكارها بسبب توّمههم إنّه هذا ينايف اعتقادنا أّن العلم بالغيب ه

العلم بالغيب بدون وسيلة خلقها اهللا هذا من خصوصّيات اهللا عّز وجّل ال يشاركه فيه أحد , أّما العلم ببعض 

املغّيبات اخلافية على عاّمة الّناس باستعمال الوسائل اّليت يّسرها اهللا و ذلّلها اهللا فهذا ممكن و هذا ال ينايف 

  تقالل اهللا و انفراد اهللا عّز و جّل بعلمه للغيب , هذا ما عندي من اجلواب على ذاك الّسؤال .اس

تقول عائشة رضي اهللا عنها أدرك الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم جنازة صّيب من صبيان األنصار فقالت  السائل :

  ( طوبى له عصفور من عصافير الجّنة )عائشة 

  أي نعم . الشيخ :

( وما يدريك إّن اهللا خلق الجّنة و خلق لها أهال وهم في فقال رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم  : السائل



  ماذا تقصد عائشة بعصافري اجلّنة ؟ أصالب آبائهم و خلق الّنار و خلق لها أهال وهم في أصالب آبائهم )

ه يدخل اجلّنة ألنّه غري مكّلف فرّد اهللا عّز و يعين تفهم أّن هذا الولد الّصغري اّلذي مل يبلغ سّن احللم أنّ  الشيخ :

جّل عليها بأّن األوالد الّصغار وهذه مسألة أيضا ممّا اختلف فيه العلماء هلم معاملة يف عرصات يوم القيامة , 

يا و ميتحنون يعين اّلذين ماتوا قبل سّن البلوغ و الّتكليف ميتحنون يوم القيامة فمنهم كما لو كانوا عاشوا يف الّدن

بلغوا سّن الّتكليف فمنهم من يستجيب للّدعوة اّليت يدعى إليها يف عرصات القيامة فيكون من أهل اجلّنة ومنهم 

( و ما يدريك إّن اهللا خلق للجّنة خلقا و للّنار من ال يستجيب فيكون من أهل الّنار ولذلك قال عليه الّسالم 

  سيكون مصريه هناك يف العرصات . فالّرسول ما يدري بأنّه هذا الطّفل ماذا خلقا )

  يعين ما أقّر قوهلا ؟ السائل :

  ما أقّر طبعا . الشيخ :

  الّرجل اّلذي يؤّم الّناس و تذّكر أنّه على غري وضوء أو أنّه يفسد وضوؤه يف الّصالة السائل :

  أو ؟ الشيخ :

ّصالة إّما بإخراج ريح أو شيء من هذه أو يتذّكر إّما أن يتذّكر أنّه فاسد وضوؤه أو يفسد وضوؤه يف ال السائل :

  األمور فما العمل عليه اآلن ؟ ماذا يعمل ؟

  وهو يف الّصالة ؟ الشيخ :

  نعم يا شيخ . السائل :

عليه أن ينيب , عليه أن ينيب أحدا ّممن خلفه و يكّمل م الّصالة , وهو يذهب ويتوّضأ فإن أدرك  الشيخ :

  صّلى وحده .الّصالة اقتدى ذا اإلمام و إالّ 

  هل جيوز له أن يذهب و يتوّضأ مثّ يكمل م اإلمامة ؟ السائل :

جيوز طبعا إذا كان امليضأة قريبة منه و إذا كان أصحابه يفهمون عليه حينما يقول هلم هكذا أي  الشيخ :

  مكانكم .

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  نعم . الشيخ :

ف وهذا الّضعيف توبع ولكن هذا املتابع بعد البحث و الّتدقيق يف  لو وقفنا على إسناد فيه راو ضعي السائل :

  كتب الّرجال مل جند له ترمجة فهل هذه املتابعة تنفع ؟

  ما تنفع . الشيخ :



  أبو ليلى : أعد شيخنا .

  تسمعون عن الّصوفّية , عندهم حالة يسّموا احلال الذي يأخذه احلال الشيخ :

  أبو ليلى : الوجد .

ا قّل ما يقع من مسلم عامل رزين , قد يقع لكن نادرا جّدا , أّما الّصوفّيون فقد جعلوا ذلك ديدم هذ الشيخ :

ومهنتهم و صنعتهم لكن وقع ما يشبه ذلك يف زمن الّرسول عليه الّسالم , رجل من الّصحابة امسه حنظلة ذات 

" نافق حنظلة , بأعلى صوته يقول  يوم خرج من بيته نقدر نقول اآلن أخذه احلال مل كالم غري طبيعي يصيح

" ما لك يا على املاشي كمسّجلة نافق حنظلة نافق حنظلة وهو ماشي يلتقي مع أيب بكر يقول له  نافق حنظلة "

" مايل جنلس بني يدي الّرسول عليه الّصالة والّسالم و ننسى الّدنيا و نذكر اآلخرة و نعيمها قال له  حنظلة ؟ "

يعين خالطناهم و كأنّه الّشيء  " عافسنا األموال و األوالد و الّنساء "كلمة عربّية تعجبين   " فإذا ما رجعنا عافسنا

راح ما زال الّرجل  " أنا كذلك هّيا بنا إىل رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم "قال له أبو بكر  ...الذي صار معنا 

ا وصل عند ا " نافق حنظلة نافق حنظلة "آخذه احلال 
ّ
ذكر له ما ذكر  ( ما لك يا حنظلة ؟ )لّرسول ما لك مل

( يا حنظلة لو أّنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم المالئكة أليب بكر فقال عليه الّصالة و الّسالم 

كأنّه الّرسول عليه الّسالم يقول أنّه ليس من طبيعة اإلنسان اّلذي   في الّطرقات ولكن يا حنظلة ساعة و ساعة )

را أن يظّل يف غيبوبة عن حياته عن نسائه , عن زوجاته , عن أوالده إذا كان حاضرا يف درس أخذ خلقه اهللا بش

هذا الّدرس مجيع لّبه و قلبه ما معقول يظّل كذلك و إّال لفسدت الّدنيا وهكذا جتد الّصوفّيني احلقيقّيني اّلذين ال 

ّدنيا كانوا خيرّبون دنياهم ألنّه حقيقة غائبني عن يستغّلون ما يّدعونه من الّتصّوف يف سبيل الوصول إىل حطام ال

أنفسهم بسبب هذه احلال الغريبة اّليت كانت تتسّلط عليهم أّما صوفّية آخر الّزمان فهؤالء يف احلقيقة لو جاز لنا 

هذا أن نقول ليتهم كانوا كصوفّية ذاك الّزمان ألّن أولئك كانوا حقيقة كانوا جياهدون أنفسهم ولكن يبالغون يف 

اجلهاد الّنفسي ويقعون يف خمالفة الّشرع فيضّلون عن سواء الّسبيل مع قصدهم جهاد الّنفس , أّما صوفّية آخر 

الّزمان فهم يتسّرتون بالّتصّوف وقلوم أطغى من قلوب اجلبابرة و هذا ما كان بعضهم يعّرب عنه بالّلغة الّشامّية 

 العامّية يقول 
ّ
ألنّه حصل الغاية اّليت كان يسعى إليها مجع  ا حصّلي بطّلت أصّلي "" متّيت و صّلي حّىت حصّلي مل

الطّلبة حوله ترّيس عليهم سلب أمواهلم وصل للغاية اّليت أرادها , خالص سّكر احملّل تبعه و فتح حمّل جديد 

لصافحتكم  ( لو أّنكم تدومون كما تكونون عنديللّتجارة , هكذا يفعلون فإذا جاء الّشرع احلكيم بالعدل قال 

من هنا تقول  العاّمة ساعة لك و ساعة لرّبك لكن  المالئكة في الّطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة )

العاّمة يظّنون ساعة إلك يعين افعل ما تشاء من حرام من حالل هذا ما جيوز بطبيعة احلال لكن ساعة إلك تتمّتع 



  مراعاتك ملالك لكن شريطة أن ال تضّيع حّق رّبك عليك . مبا أباح اهللا لك تتمّتع بزوجتك بالّنظر إىل أهلك ,

( ال غرار في الّسؤال األّول فيه حديث يف سنن أيب داود بأّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم  ...شيخنا  السائل :

سم الثّاين فاحتّج بعضهم به على منع طرح الّسالم على املصّلي هذا القسم األّول و أّما الق الّصالة و ال تسليم )

فقد ذكر الّطحاوي يف شرح معاين اآلثار بعض الّشبه يف دفع هذه الّسّنة وهي سنّـّية رّد الّسالم باإلشارة يف 

الّصالة فمن مجلة ما ذكر بأنّه ثبت أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم رّد على ابن مسعود عقب الّصالة بلسانه 

رب رّد على الّسالم بالّلسان حينما طرح ذلك على املصّلي , ما كان الّنّيب فقال لو كانت اإلشارة باليد جتزيء و تعت

  صّلى اهللا عليه و سّلم أن يرّد على بن مسعود عقب الّصالة فحول املسألة يا شيخ .

 أنا ال أذكر أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم يف ما مّر بني يدّي من أحاديث يف قّصة بن مسعود أنّه مجع الشيخ :

بني رّد الّسالم إشارة وهو يصّلي وبني رّد الّسالم لفظا بعد خروجه من الّصالة , ال أذكر هذا و بطبيعة احلال ما 

نّدعي اإلحصاء و اإلحاطة وخباّصة أّن العهد بعيد عن هذا املوضوع ولكّننا نقول إن صّح أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه 

ّطحاوي غري وارد ذلك ألّن رّد الّسالم باإلشارة من رسول اهللا صّلى اهللا و سّلم رّد الّسالم لفظا فما حكيته عن ال

عليه و آله وسّلم على ابن مسعود حينما سّلم عليه بالّلفظ ال يعين أنّه ال جيوز إظهار الّسالم الّلفظي رّدا بعد 

لفظا و شرعّية رّد املصّلي الّسالم  االنتهاء من الّصالة أّوال ّمث ال ينفي شرعّية إلقاء الّسالم من القادم على املصّلي

إشارة مايف تنايف بني هذا و ذاك إطالقا , هذا اّلذي حيضرين لرّد هذه الّشبهة ولكن أنا خيطر يف بايل اآلن أنت 

  حديث عهد ذا اّلذي ذكرته عن الّطحاوي ؟

  نعم شيخنا . السائل :

الّسالم لفظا يف الّصالة , عفوا بني رّد الّسالم إشارة يف  وقال إنّه يف رواية هناك أّن الّرسول مجع بني ردّ  الشيخ :

  الّصالة و لفظا بعد الّصالة ؟

  ال ما أظّن أنّه فيه رواية ذا ال , قصدت يعين رّد على ابن مسعود عقب الّصالة . السائل :

  هذا اّلذي أنا فهمته منك . الشيخ :

( قد سّلمت عليه و سّلم من حديث بن مسعود نفسه بأنّه  ويف بعض الّروايات بأّن الّنّيب صّلى اهللا السائل :

احلديث منفصل يعين عن اآلخر يعين احلديثني منفصلني عن  على الّنبّي صّلى اهللا عليه و سّلم فأشار هكذا )

  ابن مسعود .

  طّيب أحدمها . الشيخ :

" الّنّيب صّلى و اآلخر جاء بأنّه  الّصالة "" الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم رّد علّي عقب أحدمها جاء بأنّه  السائل :



  . اهللا عليه و سّلم رّد عليه باإلشارة وهو الّصالة "

  طّيب و يف كّل من احلديثني أّن ابن مسعود ألقى الّسالم على الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم وهو يصّلي ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ويف كّل من احلديثني . الشيخ :

  عم و نراجع إن شاء اهللا وخنربك بذلك .ن السائل :

  ( ال غرار في الّصالة و ال تسليم )بالّنسبة حلديث أيب داود  السائل :

الّتسليم مقصود لفظا ألّن هذا كان مشروعا يف أّول اإلسالم وهذا يدلّنا عليه نفس حديث ابن مسعود  الشيخ :

ا رجع من احلبشة فلقي ال
ّ
" فألقيت عليه ّرسول أّول ما لقيه وهو يصّلي قال ألنّه حديث ابن مسعود يقول مل

أخذين ما قرب و ما بعد الّسبب أنّه قبل أن يسافر إىل  الّسالم فأشار إّيل برأسه فأخذين ما قرب وما بعد "

احلبشة كان أحد الّناس إذا سّلم على املصّلي لفظا رّد عليه الّسالم لفظا وهو يصّلي , ولذلك فوجئ ابن مسعود 

فالّرسول ال يرّد لفظا وهو اّلذي يعرفه سابقا أّن  " الّسالم عليك يا رسول اهللا "يعرفه من قبل هو يقول  مبا ال

" الّسالم حتّية اإلسالم فكان مشروعا من قبل فلّما فوجئ بأّن الّرسول اقتصر على رّد سالم بن مسعود إشارة قال 

ا سّلم عليه الّسالم  أخذين ما قرب و ما بعد "
ّ
طمأن بن مسعود كأّن لسان حاله عليه الّسالم يقول ال تظن ّمث مل

( إّن اهللا بأسا حينما اقتصرت أنا على رّد الّسالم إشارة كّل ما يف األمر أنه جّد حكم جديد فقال عليه الّسالم 

فإذن ال تسليم كما كان يف أّول  يحدث في أمره هذا ما يشاء و إّن مّما أحدث أن ال كالم في الّصالة )

إلسالم وهذا احلديث يف صدد بيان أّن إلقاء الّسالم ورّد الّسالم هذا يسّمى يف لغة الّشرع كالم وما دام أّن اهللا ا

حّرم الكالم يف الّصالة إذن حّرم رّد الّسالم الّلفظ لكن البّد من اإلشارة الّلطيفة إّما إمياءا بالرّأس أو إشارة بالكّف 

هذا يعطينا أنّه  ( و إّن اهللا قد أحدث أن ال كالم في الّصالة )د هذا لكن يف الوقت نفسه حديث ابن مسعو 

هذا كان الكالم يف الّصالة مباحا بأوسع من رّد الّسالم وعندنا حديث عن معاذ أّن الّصحابة كانوا يف أّول 

رّكعة الثّانية اإلسالم يدخل أحدهم املسجد جيد الّصالة قائمة يوّقف جنب صاحبه يقول أّي ركعة يقول له مثال ال

يركع هو الرّكعة اليت فاتته و يشارك اإلمام يف البقّية ليوم جاء معاذ بن جبل فدخل املسجد و الّناس قيام يف 

الّصالة , وقف يف الّصّف وما سأل كالعادة وسّلم الّرسول و قام هو و أتى مبا قد فاته فقال عليه الّصالة والّسالم 

فقوله عليه الّسالم يف حديث  ا أدركتم من الّصالة فصّلوا و مافاتكم فأتّموا )( إّن معاذا قد سّن لكم سّنة فم

أي هذا الكالم اّلذي   ( و إّن اهللا يحدث في أمره ما يشاء و إّن مّما أحدث أن ال كالم في الّصالة )معاذ 

  . ين ))(( وقوموا هللا قانتكان معروفا عندهم قد ألغاه اهللا عّز و جّل و أقام بديله قوله تعاىل 



  من مصلحة الّصالة . ...تكلم اإلمام  السائل :

  نعم . الشيخ :

يعين اإلمام أو املأموم خلف اإلمام سّبحوا فلم يستجب هلم أو أنّه مل يفهم عليهم فتكّلموا كالما أو هو  السائل :

  تكّلم كالما ليفهمهم إيش حكم صالم ؟

( من نابه شيء في الّصالة فليسّبح و ح فقد قال عليه الّسالم طبعا ال جيوز الكالم مطلقا أّما الّتسبي الشيخ :

أّما الكالم أخطأت يا إمام صّليت ثالثة صّليت ثنتني هذا ما جيوز . لكن إن وقع عمدا بطلت  المرأة تصّفق )

  الّصالة و إن وقع خطأ فالّصالة صحيحة .

حيث نرى أنّه أحيانا مثال إذا مسح شيخنا مىت يكون فعل الّصحايب حّجة ومىت ال يكون حّجة  السائل :

اإلنسان على اخلّف ّمث إذا نزعه و أراد أن يصّلي قلنا له ال بأس فقد ثبت عن علّي أنّه فعل هذا و إذا أراد أن 

ميسح على اجلبرية قلنا له ال رغم أنّه ثبت عن ابن عمر أنّه مسح على اجلبرية فما هو الّضابط يف مثل هذه املسألة 

  ؟

ا يكون قول الّصحايب يتضّمن تشريعا جديدا ما يكفي ا الشيخ :
ّ
لّضابط طبعا تطبيق القواعد الّشرعّية العاّمة , مل

أن نأخذ به ما مل يكن معه ناس آخرون , لكن إذا جاء بشيء يتأيّد هذا الّشيء منه بقاعدة من قواعد الّشريعة 

ا اّلذي نقول , األصل يف إبطال الّصالة أو إفساد حينئذ نأخذ به و املثاالن اّلذان أوردما مثاالن صاحلان هلذ

الوضوء أنّه ال يكون إّال بنّص ألنّه إبطال عبادة بغري نّص هذا ال جيوز , فحينما جاء األثر الّصحيح عن علّي أنّه 

دنا خلع نعليه اّلذين كانا قد مسح عليهما و صّلى بالّناس إماما هذا ماشي على الرباءة األصلّية فلو مل يكن عن

مثل هذا األثر حنن سنقول ال خلع الّنعل ال يفسد املسح إّال أنّه هذا حيتاج إىل نّص و إّال نّص رجعنا إىل الرباءة 

األصلّية إذن أثر علي وافق هذه القاعدة و ليس كذلك ابن عمر حينما مسح على اجلبرية هذا تشريع حكم 

ما يدعم هذا األثر فلو جاء مثله عن مجع من الّصحابة جديد بديل ال هو وضوء و ال هو تيّمم فهنا حنتاج إىل 

تطمئّن الّنفس إليهم حينئذ نقول هم أعلم مّنا , أّما تفّرد صحايب مبا يتضّمن تشريع مسألة جديدة ال تدخل يف 

  قاعدة عاّمة و ال الّنفس تطمئّن التّباعه يف مثل هذه اجلزئّية . واهللا أعلم .

عين مثال مثل هذه األشياء مثال بعضهم يقول لو أنا فعلت فعال يف العبادة لقلت يف نفس املوضوع هل ي السائل :

يل أّين مبتدع رغم أّن هذا ابن عمر و غريه من الّصحابة فعلوا أشياء يف العبادات مل يفعلها الّنّيب صّلى اهللا عليه و 

  سّلم فلم ال نصفهم بالبدعة ؟

  نفسه هو من األئّمة ؟ ألّم أئّمة فهل هذا اّلذي يقول عن الشيخ :



  كالّ .  السائل :

  سائل آخر : إذا إنسان أراد أن يستخري اهللا يف أمر من األمور فهل جيوز له تكرار االستخارة ؟

جيوز له إذا كانت استخارته غري مشروعة و يكفي أن تكون غري مشروعة إنّه يكون يعين هو عم يستخري  الشيخ :

بنفسه هذا هذه الغيبوبة فحينئذ يضطّر إىل أن يعيد أّما إذا كان مل يشعر من  ربّه بلفظه و ليس بقلبه وهو يدري

  نفسه شيئا من ذلك فيكون قد ابتدع .

ى الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم عن كّف الّثوب يف الّصالة فاحلّق لو وضعت على عاتقه مثل هكذا يف  السائل :

  الّصالة فهل يعترب كّف ثوب ؟

  عتها خارج الّصالة ؟و إذا وض الشيخ :

  ال لعّله خارج الّصالة هلا حكم آخر . السائل :

  ليه ؟ ما حكمها خارج الّصالة ؟ الشيخ :

  أنا مثال لو كّفيت ثويب خارج الّصالة ال بأس . السائل :

  أي هذه اّليت خفت منها أنا ! الشيخ :

  " كان ما قد خفت أن يكون *** إنّا إىل اهللا راجعونا " 

  . ... السائل :

  يعين اآلن أنت إذا توّضأت و مشّرت و دخلت يف الّصالة اهللا أكرب , معليش ؟ الشيخ :

  هكذا ال . السائل :

  ليه ؟ هذه خارج الّصالة . الشيخ :

  خارج الّصالة .. السائل :

  أنا أقول لك توّضأت , ما خارج الّصالة؟ الشيخ :

  خارج الّصالة . السائل :

يف املسجد و أنت مشّمر , معليش يعين معىن كالمك , لكن الذي عليه هو أّنك و توّضأت و دخلت  الشيخ :

عملت و أنت تصّلي ثّوبت و عملت هكذا , ال ليس هذا هو املقصود , كّف الّثوب يف الّصالة مبعىن كّف 

ّف الّثوب الّثوب وأنت تريد أن تصّلي هذا ما شرحه اإلمام الّنووي أّوال وما يشهد عليه حديث أّن الّنهي عن ك

مقرون بكّف الّشعر وبعدين يف حديث آخر أظّنه من حديث أيب رافع أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم رأى رجال 

هذا مىت عقص شعره ؟  ( مثل هذا مثل اّلذي يصّلي وهو مكتوف اليدين )يصّلي وقد عقص شعره فقال 



( ارحموا من في األرض يرحمكم من في مس خارج الّصالة فليس املقصود اذن هنا يف كما قلنا يف جلسة أ

أي على  (( أأمنتم من في الّسماء ))يف الّسماء مبعىن على ففي هنا ليست على باا لغة كقوله تعاىل  الّسماء )

الّسماء , فكذلك هنا يف الّصالة ال يعين يف الّصالة يعين داخل الّصالة يفعل هذا الفعل ال فاملعىن ولو كان فعل 

خارج الّصالة لكّنه يريد أن يصّلي يف الّصالة كذلك فالقرينة اّليت ذكرا فيما يتعّلق باحلديث الثّاين  هذا الفعل

( مثل هذا مثل اّلذي يصّلي وهو اّلذي رأى الّرسول عليه الّسالم رجال يصّلي وهو معقوص الّشعر فقال 

  ( مغّلل اليدين )أو كما قال عليه الّسالم  مكتوف اليدين )

  كيف حالة كّف الّشعر ؟  : السائل

  كّل شعر يكّومه هنا برأسه وما يسدله   الشيخ :

  مثل اخلور هؤالء ؟ السائل :

  مثل ؟ الشيخ :

  . ...مثل اخلور هؤالء  السائل :

  بال تشبيه . الشيخ :

  . ...يعين ما وارد  السائل :

  ما وارد . الشيخ :

  مني .سؤالنا يا شيخ معروف أو بسيط عن مسألة الي السائل :

  نعم . الشيخ :

  يقولون بأّن النّيب صّلى اهللا عليه و سّلم . السائل :

  ال عفوا أنا ال أريد تكرار هذا املوضوع , إالّ إذا كان عندك شبهة . الشيخ :

يف مسألة الكعبة , االحتجاج بالكعبة يقول بأنّه الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم حينما قّبل احلجر األسود  السائل :

ر عن ميينه , فاآلن أنت أمامي فلو بّدي أسّلم أسري على مييين ينبغي أن أسري هكذا كما فعل الّنّيب صّلى اهللا سا

  عليه و سّلم , و لكن املّتبع عندنا أنّه نفعل هكذا فهذه هي الّشبهة 

ا تقف أمام احلجر , هل تستقبل اجلهة واجهة الكعبة القبلّية أو واجهة  الشيخ :
ّ
الكعبة الّشرقّية أم ال طّيب أنت مل

  هذه و ال هذه ؟

  ما أدري . ما تصّورا . السائل :

  ما حججت ؟ الشيخ :



  اعتمرت . السائل :

  كيف ما تدري إذن ؟  الشيخ :

  سائل آخر : ميكن شيخنا التبس عليه األمر يف الّسؤال .

 ...ذا الّشرق وميكن يكون طّول بالك , هذه يبغى هلا تشبيه , هذه الكعبة وهذا جنوب القبلة وه الشيخ :

مطابق للواقع , ما هكذا الّشرق ؟ و هذه إيش ؟ القبلة , احلجر األسود ذا الرّكن هذا صّح ؟ ماشي أنت معي 

يف الّتصّور ؟ طّيب سؤايل الّسابق كان هل أنت تستقبل هذه الواجهة اجلنوبّية أم هذه الواجهة الّشرقّية ؟ قلت ما 

  األمر الواقع .أدري , اآلن جعلناك حتت 

  يعين احلجر يف الزّاوية . السائل :

  ال تعيد كالمي . الشيخ :

  أي نعم , ما استقبلت ال قبلّية وال شرقّية  السائل :

  إذن ما استقبلت ؟ الشيخ :

  احلجر . السائل :

  وية , صّح ؟كوّيس فأنت مستقبل اآلن هذه الزّاوية , أنت مستقبل الزّاوية يعين أنا اآلن جتاه الزّا  الشيخ :

  نعم . السائل :

ا يقال لك خذ ميينا أو  الشيخ :
ّ
ا تستقبل الزّاوية هذه مستقبلي أيضا صّح ؟ طّيب , أنت عسكري اآلن مل

ّ
فأنت مل

  يقال لك خذ يسارا , اآلن أقول لك خذ ميينا و أنت هناك منني تروح ؟

  من هناك . السائل :

  طّيب , وخذ يسارا ؟ الشيخ :

  هلنا . السائل :

  أي بطلت الّدعوة . الشيخ :

  أبو ليلى : مازال عندك شبهة ؟

  احلليب : يريد مدد .

  أنا ما فهمت . الشيخ :

  أريد مدد . السائل :

آه طّيب حّق له , طّيب ميكن جتيء باملدد من صاحب الفكرة ؟ آه , ممكن , بس أنت شوف اخلطأ  الشيخ :



املذهب يتصّور أنه هو واقف هنا ذه الواجهة و ألمر ما  وين , أنا أقول لك أين اخلطأ . أنت ومن ذهب ذاك

أنا سألتك قلت لك أنت مستقبل الواجهة اجلنوبّية أو الّشرقّية لكّنك اهتديت أخريا قلت ال هذه و ال هذه , أّما 

  اّلذي يصّور لكم املوضوع هو يتصّور حاله واقف هنا , رأيت ؟

  نعم . السائل :

  راط يّلي يقف فيه املتزامحون , عرفت كيف من أجل يقّبلوا إيش ؟يعين واقف مع املش الشيخ :

  احلجر . السائل :

  احلجر , فعال هؤالء ما يسّووا يدّفوا على اليسار , عرفت كيف ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ّح ؟لكن هذا الّتصّور خاطيء , ألنّه أنت بتعرف أّن الّسّنة أّن اإلنسان يستقبل احلجر األسود , ص الشيخ :

  نعم . السائل :

ا تتصّور أنت هذه الّسّنة  الشيخ :
ّ
و إذا كان بإمكانه أنّه يقّبله يقّبله ما بإمكانه يستلمه ولو إشارة بعصا حينئذ مل

ا تتصّوروا واقفني هنا صحيح أنكم راح تدوروا يسارا , وبعدين دخل 
ّ
هذه يطيح الّشبهة اّليت لقنتموها , لكن مل

  ل إىل واقعنا , ميني الّداخل وين ؟الّداخل هنا اآلن ننتق

  سائل آخر : أبو اليمان .

  أبو اليمان طّيب هل يصافحه ؟ هل اّلذي يتبّىن ذاك الرّأي ؟ الشيخ :

  ال ال يصافحه . يصافح أخانا حمّمد . السائل :

  طّيب هذا عن يساره . الشيخ :

  ن أو احلجرأي نعم , هو جعل أخانا حمّمد كان معتربه يف مقام الرّك السائل :

فالّرجل دخل هنا عن ميينه أبو اليمان  ( األيمن فاأليمن )إيش جاء باملقام حنن نقول أنّه الّرسول قال  الشيخ :

  وعن يساره أبو عبد الّرمحن كيف بدأ بأيب عبد الّرمحن و الّدعوة عند اجلميع إنّه هو يساره

  أي نعم . السائل :

  سبحانك اللهّم و حبمدك . الشيخ :

  شيخنا ناصر جزاك اهللا خريا ئل :السا

  وإياك إن شاء اهللا الشيخ :

  كّلفت بسؤالني من اجلزائر .  السائل :



  تفّضل . الشيخ :

  الّسؤال األّول رجل يعمل يف القطار , سائق للقطار . السائل :

  أين ؟ الشيخ :

  يف اجلزائر . السائل :

  يف اجلزائر يعمل . الشيخ :

  من الّناس يعين جاؤوا إىل الّسّكة احلديديّة , جاء األّول ونام يف الّسّكة احلديديّة .و يقول إّن ثالثة  السائل :

  نام يعين كيف ؟ الشيخ :

نام كأنّه يف جنون أو من هذا القبيل , فقال يل مّر عليه بالقطار و قتله بدون قصد و بدون عمد  السائل :

  وكمان جاء مرّة أخرى الثاين ايضا و الثالث أيضا !

  عجيب ! يخ :الش

ذا الطريق فهو يسأل يقول كيف العمل ؟ هل علّي من صيام هل علّي من دية مع أّن احلكومة  السائل :

  تتكّلف بإعطاء الّدية وجزاكم اهللا خريا .

اّلذي يبدو يل و اهللا أعلم أّن هذا القتل ليس قتال خطأ و لذلك فليس عليه أّي شيء وكما يقول أهل  الشيخ :

ى على قدر الّنّص فحسب ما مسعت منك , فهذا هو جوابك أّما إن كان هناك أشياء أخرى فنحن ما العلم الفتو 

  ندريها , هذا الّسؤال األّول فالّسؤال الثّاين ؟

  فليس عليه صيام . السائل :

  ليس عليه شيء . الشيخ :

  و ال عليه دية و ال شيء . السائل :

  نعم . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا .  السائل :

و إيّاك , لكن حنن بّدنا ننصف األخ هنا اّلذي مل يستحضر الّسؤال الثّاين فلعّله اآلن استحضره حّىت  الشيخ :

  جنيبه ولو أنّه فات الوقت . تفضل .

هذا رجل أيضا من اجلزائر كّلفين ذا الّسؤال وهو أنّه يف عهد االستعمار الفرنسي للجزائر كان قتلوا ابنه  السائل :

ا جاء وقت االستقالل سّجلوه كونه مات شهيدا ليأخذوا عليه املنحة و و ابنه ي
ّ
بلغ من العمر اثنا عشر سنة مل

صاروا يأخذون عليه هذه املنحة تزويرا , فهو يقول اليوم هو تاب إىل اهللا عّز و جّل فماذا يصنع ؟ يعين يقّر و 



  .يعرتف و يرّد كّل املبالغ اّليت أعطوها له ؟ جزاكم اهللا خريا 

  من اّلذي سّجله شهيدا ؟ الشيخ :

  أبوه . السائل :

  أبوه ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  سّجله شهيدا وأنت بتقول أّن الفرنسّيني قتلوه . الشيخ :

  قتلوه نعم وهو يبلغ من العمر اثنا عشر سنة . السائل :

ا سّجل ما اّلذي سّجلوه؟ الشيخ :
ّ
  معليش , فهو مل

  من العمر أكثر من مثانية عشر سنة .سّجل أنّه يبلغ  السائل :

  آه , هذا هو . الشيخ :

  ليعطى املنحة كاملة . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  وهو يأخذ املنحة منذ االستقالل . السائل :

  طّيب , إذا قلناّ  هذا الّرجل يستعفي اآلن عن أخذ هذه املنحة , ما اّلذي يرتّتب عليه؟ الشيخ :

  أعلم به . هذا شيء اهللا السائل :

اهللا أعلم بال شّك , لكن أنا حينئذ ال أستطيع أن أقول إّال جوابا معّلقا وهو الّتايل إذا كان ال يرتّتب  الشيخ :

عليه شيء من األذى أو الّضرر أو أن يالحق مبا كان قّدموه طيلة هذه الّسنني , فحينئذ يستعفي و البّد من 

  ذلك , واضح هنا ؟

  نعم . السائل :

وما قبضه من الّرواتب هذه اّليت أشرت إليها إذا كان موّسعا عليه و باستطاعته أن خيرج عنها بطريق  : الشيخ

  تقدميها ولو رويدا قليال بعد قليل إىل الفقراء و املساكني فهذا هو الواجب عليه , واضح 

  نعم . السائل :

  اآلن تنصرفون راشدين . الشيخ :

  . أبو ليلى : جزاك اهللا خريا شيخنا

  و إيّاك . الشيخ :



  سائل آخر : ممكن توجيهها إىل املرافق العاّمة .

  املرافق العاّمة بالّنسبة لألموال الرّبويّة هذه وهي تعبيد طرق بناء جسور إىل ما شابه ذلك . الشيخ :

  بالّنسبة للّرتكة هل تكتب لواحد من األوالد ؟ السائل :

  : بالّنسبة إليش ؟الّشيخ 

  كة , املرياث أراد رجل أن يكتب مرياثه لواحد من أوالده فقط .الرتّ  السائل :

  ال هذا ال جيوز إطالقا . الشيخ :

  جزاكم اهللا خريا . السائل :

يقول مثال متعّهد للحّجاج ان يوصلهم على الّسعوديّة بوسط الطّريق خترب الّسّيارة مكّلف أنا  أرجع  السائل :

ّملت سفري يعين . ألّين أنا أخذت منهم كّل واحد مائة دينار لكي أوصله األموال إيل قّصرت أنا بتوصيلهم ما ك

إىل الّسعوديّة وعندما وصلنا تبوك تعطّلت سّياريت , قلت هلم كّل واحد على رأسه مع الّسالمة أو الزم أرجع 

  املبالغ اّليت أخذا منهم ؟ أو نصفها يعين ؟

  هو ماذا ؟ مستأجر للباصات ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  من أجل أن ينقل احلّجاج . الشيخ :

  أي نعم من أجل أن ينقل احلّجاج . السائل :

  طبعا البّد أن يرجع هلم . الشيخ :

  البّد أن يرجع هلم . السائل :

  معلوم . الشيخ :

  . ...نصف القيمة أو  السائل :

  إّما أن يدبّر هلم مواصالت أو كّل واحد يأخذ حّقه . الشيخ :

  يعطيهم ما يكفيهم لتوصيلهم . أو السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  تفضل . الشيخ :

الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم سأله رجل إذا أراد أن ينام وهو جنب أمره بالوضوء ويف صحيح اجلامع كان  السائل :



ة للّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم أم تشريع مسح يديه باجلدار , فهل هذه خصوصيّ  ...صّلى اهللا عليه و سّلم إذا 

  عاّم ؟

  هي إيش ؟ فهمت فقط سؤالك ؟ الشيخ :

الّتيمّم , مسح الّرسول اجلدار الّتيّمم يعين بدون وضوء و بدون غسل هل هو خصوصّية للّنّيب صّلى اهللا  السائل :

  عليه وسّلم ؟

  ال ال ليست خصوصّية الشيخ :

  ام تشريع السائل :

(( لقد لكم في رسول اهللا أسوة حسنة ريع األصل يف كّل أعمال الّرسول عليه الّسالم أن يقتدى ا تش الشيخ :

إّال ما جاء الّدليل املبّني و املوّضح أّن ما فعله عليه الّسالم أو ما أذن له بفعله فهو أمر خاّص به وهذا ليس  ))

ام فله درجات أفضلها أن ال ينام إالّ بعد أن يغتسل , من هذا بل هناك أحوال بالّنسبة ملن كان جنبا و أراد أن ين

إذا ختامل وتكاسل ومل ينشط للغسل فينزل درجة إىل الوضوء فيتوّضأ فإن أيضا مل ينشط للوضوء يتيّمم كما فعل 

با و الّرسول عليه الّسالم و إن مل يفعل ذلك فله أن ينام جنبا ألنّه ثبت أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم نام جن

  استيقظ صباحا و اغتسل ولكن أّوهلا أفضلها و آخرها دون املراتب كّلها .

تكملة للّسؤال يف صاحب اإلبداع علي حمفوظ يف مضار االبتداع ذكر أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم  السائل :

كل مؤمن إال ( هل تنزل بعد موتي إلى األرض ؟ قال أنزل في كوكبة من المالئكة لقبض روح  سأل جربيل 

  يظهر ضعف هذا احلديث ؟ رجال كان جنبا ونام ولم يتوّضأ )

  و أشّد من ضعف . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  شيخ . السائل :

  تفضل . الشيخ :


